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Rolf Severin skriver protokoll 

Punkt 1Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande. 

Punkt 2 Val av justerare 
Mona Eklöf valdes till justerare av protokollet. 

Punkt 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Punkt 4 Föregående protokoll 
Vi gick igenom föregående protokoll. 

Punkt 5 Ekonomi 
Vi gick igenom föreningens ekonomi. 
Föreningen har fått bidrag från Göteborgs Kommun. 
Studiefrämjandet kommer att betala nästa vecka för höstens cirklar. 
Vi skapar två nya konton ett för caféet och ett för Månadsmöten. 
 
Punkt 6 IT gruppen

Supporten har pågått som vanligt. 
Det bör påpekas på vår hemsida att om man har påbörjat ett ärende hos någon av vår 
supportpersonal så måste medlemmen även vara tillgänglig för lösningen. 
Våra supportrar arbetar ideellt och lägger ned mycket tid på att hjälpa våra 
medlemmar.  
Lektionssalens datorer kan uppdateras till Windows 11. 
Vi beslutade emellertid att inte uppgradera utan behålla Windows10 tills vidare. 
Vi kommer inte att rekommendera Windows 11 till våra medlemmar ännu.  

Punkt 7 cirklar 
Nytt för i år är att medlemmarna redan nu kan anmäla sig till de cirklar som är 
upplagda på hemsidan. 



Lars Palmer kommer att lägga upp en ny typ av cirklar där medlemmarna mer själva 
får bestämma vad cirkelledaren ska ta upp. Till exempel Android nybörjare,  
Android avancerade, Android bilder. 
Cirklarna ska gå via studiefrämjandet och läggas upp på vår hemsida. 

Punkt 8 Caféet 
Kaféet fungerar bra. Vi kommer att se över reservlistan till cafévärdar eftersom det är 
få på den nuvarande som kan ställa upp. Det är bättre att kontakta ordinarie på de 
andra dagarna och fråga om någon kan ställa upp om det behövs. 
Priserna står fast 15 kronor för kaffe och bulle, 10 kr för enbart kaffe. 
I priserna ingår påtår. 
Medlemmarna kan betala kontant eller via Swish. 

Punkt 9 Biblioteken. 
Biblioteksansvarig Britt-Marie kommer att rapportera till kassören angående 
faktureringen till biblioteken. 

Punkt 10 SeniorNet Sweden 
Jan Bladh, huvudföreningens kassör kommer att avgå till årsmötet. 
Westarc har ännu inte rättat felet med förfallodatum för nya medlemmar i september 
till december. Rolf rättar manuellt. 

Punkt 11 Rapporter, övriga frågor 
Ulla, Jan-Elve samt Olle kommer att ha ett Zoom möte den 13 januari med NTI 
gymnasiet angående två praktikanter under våren. Praktikanterna startar den 
11januari. 

Vi kommer att hämta våra datorer och ett tungt plåtskåp från medborgarskolans 
lokaler i Kungälv som tillhör SeniorNet Göteborg. 

Städdag de 16 december då vi går igenom och inventerar rensar skåp samt går 
igenom datorerna. 
Kristina Järnefors har tagit fram information om hur man skaffar Covid bevis för de 
som saknar datorer.  De ska sen skickas till folkhälsomyndigheten. 

Torsten Fransson undersöker nya lokaler för våra månadsträffar.  
På förslag är Port Artur vid Sannegårdshamnen samt Aftonstjärnan. Lokalerna måste 
uppfylla våra kriterier på minst 80 personer samt kök som vi kan sköta själva. 

Årsmötet äger rum 23 februari och vid nästa styrelsemöte måste våra handlingar 
godkännas och undertecknas av styrelsen. Dessa kommer att sändas ut senast 23 
Januari till samtliga medlemmar. 

Punkt 12 nästa möte. 
Vi beslutade att ha nästa styrelsemöte 13 januari. 
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